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Zasedání městské rady
a zastupitelstva města 
Usnesení č. 83/22 ze zasedání Rady města
Nový Knín ze dne 19. 10. 2022
USNESENÍ č. 5 - 83/2022 - RM
Rada města Nový Knín projednala cenovou nabídku firmy Jaromír
Kmínek, Vysoká Pec 255, Bohutín
na malířské práce v jídelně Základní školy Nový Knín po zatečení
vody v létě 2022 a schvaluje realizaci akce dle zaslané nabídky.

USNESENÍ č. 1 - 83/2022 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.
USNESENÍ č. 2 - 83/2022 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje finanční příspěvek z rozpočtu
města, kapitoly sport a kultury, SK
Nový Knín ve výši 50.000 Kč na provoz organizace.

USNESENÍ č. 6 - 83/2022 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje finanční příspěvek na umístění dítěte mimo Mateřskou školu Nový Knín ve školním roce
2022/2023 ve výši 10.000Kč paní
XXXXXXXXXX.

USNESENÍ č. 3 - 83/2022 - RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí oznámení společnosti IVORY
energy o zvýšení ceny dodávaného
tepla do bytových domů v Novém
Kníně.

USNESENÍ č. 7 - 83/2022 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje finanční příspěvek na umístění dítěte mimo Mateřskou školu Nový Knín ve školním roce
2022/2023 ve výši 10.000Kč paní
XXXXXXXXXX.

USNESENÍ č. 4 - 83/2022 - RM
Rada města Nový Knín projednala žádost pana XXXXXXXXXX
na umístění pouťových atrakci
na náměstí Jiřího z Poděbrad v době
poutě v Novém Kníně a schvaluje uzavření smlouvy na umístění
atrakcí v roce 2023.
2

novoknínský zpravodaj 

10/2022

USNESENÍ č. 8 - 83/2022 - RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí informaci starosty města
o proběhlém jednání v místě utržené komunikace v ulici Kozohorská za účasti vlastníků dotčených
nemovitostí, zástupcem vlastní-

ka pozemků s vodním tokem a zástupcem SÚS Středočeského kraje
a dalším postupu ve věci opravy komunikace, svahu a koryta toku.
Petr Chmelík, starosta města
a Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta,
V Novém Kníně dne 19. 10. 2022

Vážení spoluobčané,
v těchto dnech je to dvacet let, co jsem začal pracovat ve vedení Města Nový Knín. Musím říct, že jsem tuto práci vykonával rád, byl jsem
hrdý na postavení v čele mého rodného města, které mám rád. Vždy
jsem se snažil pracovat ve prospěch města a jeho obyvatel, být pro
občany tím, kdo pomáhá řešit jejich problémy a starosti. Samozřejmě, vždy se vše nepodaří, jak si představujeme, a občas dochází
i k chybám a omylům.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval jednak svým spolupracovníkům, jednak všem zaměstnancům radnice a v neposlední řadě
občanům, kteří dobrým slovem nebo námětem mi pomohli v nelehké
práci, která s tímto postavením souvisí.
Novému vedení města přeji hodně sil a úspěchů jak v každodenní
práci, tak v realizaci záměrů ve prospěch občanů a města.
Ještě jednou díky.
Tomáš Havlíček
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	SDĚLENÍ RADNICE
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Město Nový Knín, zastoupené starostou města, vyhlašuje v souladu s ustanovením zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního
místa referent stavebního úřadu:
•	místo výkonu práce: Nový Knín
•	pracovní poměr na dobu neurčitou, pracovní úvazek 40 hod. týdně
•	předpokládaný termín nástupu leden 2023
•	platové zařazení dle zákona 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č.564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Předpoklady stanovené dle § 4 zákona č.312/2002 Sb.,
•	státní občan České republiky, popř. cizí státní občan s trvalým
pobytem v ČR, nutnost ovládání českého jazyka
•	věk minimálně 18 let
•	způsobilost k právním úkonům
•	bezúhonnost
Požadavky
•	vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru
•	nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví
•	nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví
•	výhodou zvláštní odborná způsobilost v oblasti územního rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění
•	v případě chybějící zvláštní odborné způsobilosti v oblasti územního rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu
a vyvlastnění požadavek na její doplnění do dvou let
•	praxe ve státní správě a znalost správního řádu vítána
•	samostatnost, flexibilita, odpovědnost, komunikativní a organizační schopnosti
•	znalost práce s PC
•	řidičský průkaz skupiny B
•	bezúhonnost
4
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Nabízíme
•	práci v přátelském kolektivu
•	sociální fond s příspěvkem 3.000 Kč/rok
•	příspěvek na stravu
•	5 týdnů dovolené
•	indispoziční volno (sickdays) 5 dní
•	osobní rozvoj – semináře, školení
•	osobní ohodnocení
•	odměny 1× ročně
Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat:
•	jméno, příjmení, titul
•	datum a místo narození
•	státní příslušnost
•	místo trvalého pobytu
•	adresa pro zasílání písemností, pokud není shodná s místem trvalého pobytu
•	číslo občanského průkazu (číslo dokladu povolení k pobytu, pokud jde o cizího státního příslušníka)
•	kontaktní telefon, e – mail
•	datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí:
•	strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
•	výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
•	ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Místo, způsob, lhůta podání přihlášky:
Přihlášku s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT SÚ
na obálce doručí zájemce na Městský úřad v Novém Kníně, nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín poštou, nebo osobně na podatelnu nejpozději do 25. 11. 2022 do 12:00 hodin.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení
kdykoliv bez udání důvodu.
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	SLOŽKY
Sběr elektroodpadu
Hasiči Nový Knín oznamují, že dne 19. 11. 2022
uspořádají sběr elektroodpadu.
Sbírat budeme ledničky, pračky, sporáky, vysavače,
žehličky, televize, monitory, rádia, vrtačky, počítače, fény,
mikrovlnky, mobily apod.
Drobnější elektroodpad můžete přivézt i před budovu
požární zbrojnice Nový Knín. Nahlašovat se můžete
na e-mail sdh.novyknin@seznam.cz
nebo na tel.: 736 452 722 - velitel sboru.
Děkuji. Za SDH Nový Knín Lukáš Dragoun
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Hasičská soutěž v Libčicích
Třetí sobotu v září proběhla, tak jak je tomu zvykem, soutěž
hasičského sportu pro mládež dopoledne a pro dospělé odpoledne.
Dětí se zúčastnilo celkem 11 družstev (1x přípravka, 4x mladší žáci, 6x
starší žáci). Počasí nám přálo, jen povrch byl podmáčený po předchozích
deštích.
Útoky navazovaly jeden na druhý, soutěživá atmosféra byla všudypřítomná, některé útoky byly opravdu o nervy, protože šlo o setiny vteřin. Opět se
nám na domácí půdě dařilo a výsledky byly nad očekávání.
Přípravka Libčice 1.místo
Mladší žáci Libčice 1.místo
Starší žáci Libčice 1.místo

Odpoledne se sešlo ještě více družstev dospělých a paradoxně bylo více ženských družstev než těch mužských. Musím ženy pochválit, protože podmínky pro ženy a muže jsou stejné a mnohdy byly ženy rychlejší než muži.
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Zde už se Libčicím tolik nedařilo, i když výsledky byly i tak dobré. Muži
skončili na 4.místě a ženy, tedy naše ženská přípravka, která z větší části dopoledne běžela za nejstarší děti a odpoledne za ženy, udělala alespoň
předvedení požárního útoku, že dokážou běžet i s dlouhými hadicemi. Příští rok už poběží regulérně na „ostro“.
Soutěž proběhla opět v přátelské atmosféře, bývá to u nás jako poslední soutěž v sezoně a všichni siji snažíme užít. Bereme ji spíše jako tzv.
„srandamač“.
Každopádně opět velké poděkování patří Městu Nový Knín za finanční
podporu, panu Ing. Františku Podhoreckému za možnost připojit se na elektřinu a brát vodu z nádrže a v neposlední řadě za propůjčenou louku panu
Romanu Hrubému. Samozřejmě velký dík patří i všem, kteří se podíleli
na přípravě a poté na úklidu celé akce, což není zrovna málo práce.
Jana a Josef Kolkovi

Aprílové uzlování v říjnu
Netradičně v pátek 21. 10. 2022 proběhla soutěž v uzlech tak jako
každý rok v Nalžovicích.
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Musím nás předem pochválit, protože uzly, ty nám fakt jdou a ne nadarmo
vozíme už léta z Mistrovství republiky medaile a poháry právě z této disciplíny. V Nalžovicích je 5 kategorií, nás reprezentovalo 16 soutěžících ve 4
věkových kategoriích. Přípravka se bohužel nezúčastnila, protože uzly doposud nedělala a bylo málo času je uzly naučit.
Každopádně ve skupině: B (7–10 let) se nám umístily na 3. místě Langerová
Natálka a na 1. místě Bela Pilařová, ve skupině: C (10–13 let) jsme obsadili
celou bednu, a to ve složení: 3.místo Nela Pilařová, 2.místo Tereza Soukupová a 1.místo Anna Dragounová, v kategorii: D (13–16 let) jsme opět brali
kov zlatý, a to na 1. místě Kateřina Kolková, nejpočetnější kategorie: E 16+
(tzv. senioři) se nám umístila na 1. místě Veronika Tesařová(rozhodně žádná seniorka).
Přivezli jsme tak do Libčic 7 medailí z celkem 16 účastníků, což je nádherný výkon. Děkuji tak všem zúčastněným a těším se na další akce.
Jana Kolková – vedoucí mládeže

	PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Participativní rozpočet
Návrh č. 10 Rekultivace černé skládky, rozšíření volnočasové
zóny v Libčicích. Návrh číslo 10 se v hlasování občanů umístil
na 2. místě s 56 body.
Než začnu se samotným shrnutím dané akce, chtěla bych ještě jednou poděkovat Zastupitelstvu města Nový Knín, že do rozpočtu na rok 2022 byl
zahrnut i participativní rozpočet. Spousta lidí bohužel vůbec nepochopila,
co to je,a akci jen kritizovala a to nemyslím jen zde ve Zpravodaji.
Možnost získat peníze z rozpočtu na akci, která může sloužit lidem a asi
by se na ni nikdy z rozpočtu nedostalo, je výborný nápad. A nejenže občané vymyslí svůj návrh, ale i občané rozhodnou o tom, který z návrhů chtějí realizovat.
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Na akci č. 10 byly uspořádány brigády, kterých se zúčastnili na začátku jen
dospělí a ke konci i tynejmenší děti ze vsi.
Úplně první akcí bylo vyřezat křoví a hlavně bezinky, které prorůstaly
celou plochou černé skládky. Dřevo se rozřezalo a zlikvidovalo a z místa se
odvezl roztříděný odpad, tuto práci odvedli hasiči z Libčic.
Poté nastoupila těžká technika, která srovnávala terén do roviny a bagrovala mez tak, aby se prostor rozšířil a prodloužil. Mezi tím se ještě odvážel
odpad, který ze skládky při této práci vylézal. Terén byl srovnán a vyčištěn.
Zatím poslední fází v tomto roce bylo vyčištění a zpevnění svahu a vyklizení hlavně železného a drobného směsného odpadu a prořezání divokých
stromů a keřů. Na tuto část brigády dorazili i ti nejmenší, aby pomohli s úklidem a dorovnáním terénu hráběmi.
V příštím roce nás čeká už jen zasazení keřů a zasetí trávníku a doufáme,
že brzy bude tento koutek Libčic zaplněn hlavně dětmi.
Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří se na realizaci podíleli, ať už vyřezávali křoví a stromy, vybírali odpadky, nebo dělali dokončovací práce
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na bocích svahu. Ruku k dílu přiložily jak děti, tak i dospělí bez rozdílu věku
a pohlaví. Užili jsme si při tom i legraci a z odvedené práce jsme měli opravdu radost.
Jana Kolková
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Nad výsledky voleb
Volby dopadly tak, jak dopadly. Někteří se radují ze změny v rozložení sil, jiní se diví, jak k tomu mohlo dojít, všichni jsou zvědaví, jakým
směrem se město vydá. Na věci nic nezměnily ani dvě žádosti o přepočítání hlasů – Krajský soud v Praze obě zamítl. Každopádně dosavadní vládnoucí koalice a opozice si pro příští čtyři roky prohodí role, přičemž vládnoucí strany budou disponovat tou nejtěsnější možnou většinou jednoho mandátu.
Setkal jsem se s názorem, že za nynější výsledek může volební systém. Prostě dosavadní opozice si vytvořila tři strany místo jedné (strany, které shodou okolností vylosovaly čísla 1 až 3), což zvýšilo jejich šance. Úplně beze
smyslu to není: pokud někdo chtěl volit dosavadní opozici a nelíbil se mu
někdo ze strany číslo 1, mohl místo něj zaškrtnout někoho ze strany 2 či 3
(či naopak), což v případě, že dosavadní Zlatohorci kandidovali sami, nešlo. Podobně tomu ovšem bylo i v případě stran 4 a 5 – a dvě nebo tři strany zas tak velký rozdíl není. Jinak ale mohly být kandidující tři spřátelené
strany nové vládní koalici dokonce osudné. Bývaly by byly stačily tři hlasy
pro Tradici a Prosperitu navíc (a to třeba na úkor spřáteleného Sdružení
nezávislých kandidátů Novoknínska – SNKNK, neboli poměr hlasů pro obě
koalice by zůstal stejný(!)) – poměr mandátů mohl být opačný. A to i přesto,
že Tradice a Prosperita + SNKNK získaly celkem 6022 hlasů, zatímco předpokládaná nová koalice, totiž PRO NOVÝ KNÍN + Občané Knínu (OK) + ODS,
„vydolovala“ z voliček a voličů 6712 hlasů. Což je o 690 hlasů víc, což při
patnáctičlenném zastupitelstvu znamená hlasy 46 lidí. A to ve městě naší
velikosti (bylo zde evidováno 1602 oprávněných voliček a voličů) opravdu
není úplně zanedbatelná menšina. Neboli změna pouhých tří hlasů mohla vést k tomu, že kvůli zaokrouhlovacím chybám (5,124 mandátu žádné
straně opravdu přidělit nejde) mohl být poměr sil v zastupitelstvu téměř
obrácený oproti poměru počtu hlasů1.
Proč ale tedy volby dopadly tak, jak dopadly?
Především je přirozené, že žádné straně se nikdy nepodaří naplnit úplně
všechna očekávání – a seskupení Tradice a Prosperita vládlo příliš dlouho
(pod tímto názvem od roku 1998, tj. 24 let) na to, aby lidé nezačali být zvě1

	Podrobněji – včetně výpočtů – jsem situaci popsal ve svém blogu v článku https://novyknin.wordpress.com/2022/10/22/o-tom-neferovem-volebnim-systemu-aneb-co-by-bylo-kdyby/.
Lze si tam stáhnout i excelovou tabulku, kde si lze s počty hlasů pohrát a zkoumat, jak by
to dopadlo, kdyby ten či onen dostal o nějaké ty hlasy víc či míň.
12
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davi na to, zda by někdo jiný nevedl město lépe, zda by například ty opravy
vozovek nezvládal rychleji (a zda ty odkazy na to, že ten či onen dotčený orgán to brzdí, nejsou planými výmluvami). A některé věci opravdu postupovaly systémem „jde to, ale dře to“. Například když vedení města uspořádalo
koncem roku 2018 setkání s občankami a občany města, z toho, co zaznělo, se
zdálo, že souvislý chodník z náměstí Jiřího z Poděbrad ke staroknínské školce bude brnkačka (byť jsem kvůli průběhu a šířce silnic měl v této věci určitou skepsi) – a není tam dodnes. Ano, mohly nastat nějaké problémy se schvalujícími orgány, ale řeči z počátku volebního období zněly optimisticky. A zejména ten, kdo chodí z náměstí k mateřské školce často, si to dobře pamatuje.
Někomu se nemuselo líbit umístění těch „opičáren“, tedy workoutových cvičebních prvků ve Starém Kníně právě v blízkosti frekventované silnice. Ano,
tam, kde by je řada lidí (včetně mě) viděla raději, se počítá s rozšířením školky. Proč o tom ale nikdo s místními občankami a občany nemluvil?
Někomu mohly vadit peníze vynakládané na městskou policii. Za to, co
nás to městapo za ty čtyři roky stálo, by například mohla být opravena novoknínská hřbitovní kaple. Někdo také mohl mít na tuto „ozbrojenou pěst
radnice“ pifku, protože třeba musel platit pokutu za překročení povolené
rychlosti. Na druhé straně si myslím, že zrovna to měření rychlosti apod.
potřebujeme jako prase drbání, nechceme-li, aby kdekdo drandil Paškovou a Pivovarskou ulicí stovkou a ohrožoval tak chodkyně a chodce. A režim parkování na náměstí za nás Policie ČR asi také hlídat nebude. Jenže informovanost o tom, co to naše městapo vlastně dělá, byla velmi blízká nule.
Možná by zrovna toto chtělo nějaký nezávislý audit (jak ale zařídit, aby ho
uznala i ta strana, které by jeho výsledky nevyhovovaly?), zda by totéž nešlo
zajistit jiným způsobem, a podle toho se pak rozhodnout.
Svou roli mohla mít i předvolební kampaň. Nebudu zabíhat do podrobností, pokud jde o obvinění Petra Chmelíka ze zneužití autorizačního razítka majitele firmy Ateliér Hestia s.r.o. Velmi stručně řečeno: šlo o čin, který z mého
pohledu nebyl zdaleka až tak strašný, jak byl líčen (a navíc se ho s vědomím
šéfa dopouštěli i další zaměstnanci firmy), ale jedno Petr opravdu nezvládl:
když s tímto obviněním přišel v prosinci 2020 jiný z opozičních zastupitelů,
Petr toto na stránkách Novoknínského zpravodaje popřel (jako by na tomto
šprochu nebylo pravdy ani trochu – ale ono trochu bylo) – a nic víc. Takže když
to majitel firmy Ateliér Hestia „rozbalil“ na zasedání 22. dubna 2021, byli koaliční zastupitelky a zastupitelé totálně zaskočeni. Chápu, proč asi Petr Chmelík neuvedl v Novoknínském zpravodaji podrobnosti: mohly by uškodit i majiteli firmy a to on asi nechtěl, protože s věcí přišel jiný zastupitel. Nicméně aspoň koaliční zastupitelky a zastupitele zavčasu informovat mohl – a zasedání
22. dubna 2021 mohlo probíhat jinak. Jenže po bitvě je generálem každý.
A naopak v „horké“ fázi kampaně (tedy v červenci až září 2022) se osobní
útoky na konkurenci víceméně vytratily, což se také mohlo projevit.
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Svou roli mohly sehrát čtyři samizdaty, které loni šířil po městě pan Marek Zach. Obsahovaly sice poměrně dost nepřesných informací (a někdy by
se dalo hovořit i o – řekněme – kreativní práci s fakty), ale v jednom opozici pomohly: pan Zach je šířil osobně, takže se dostal do styku s lidmi a přestal být neznámou postavou. A před volbami už asi věděl, kam má přijít
agitovat a kde to naopak nemá cenu. Troufám si tvrdit, že to bylo účinnější než opulentní párty Zlatohorců před volbami 2018. A to, že v posledním
roce opozice zasedání zastupitelstva bojkotovala? Inu, kdo nic nedělá, nic
nezkazí. A bylo víc času na přípravu kampaně.
Tu dosavadní koaliční strany dost odflákly, hlavně SNKNK. Ale ani Tradice
a Prosperita si nepočínala nejlépe. Je hezké, že už v Novoknínském zpravodaji
7/2022 měla odkaz na svůj web, ale co je to platné, když ten v té době zel prázdnotou? Titulek s heslem „...nebát se přijmout odpovědnost“ tam tedy byl, stejně jako patička, že web je založen na Wordpressu2, ale to bylo asi tak všechno.
Opravdu „obsažné“ sdělení pro voličky a voliče. To platilo ještě 14. září (10 až
9 dní před volbami), kdy Tradice a Prosperita měla u kašny předvolební stánek. Nyní zveřejněný volební program je datován 16. zářím 2022. Sice je asi
nejsdělnější, ale co je to platné, když se na webu objevil tak pozdě?
Nesmíme zapomenout ani na složení kandidátních listin. Především
Sdružení nezávislých kandidátů Novoknínska přišlo o dvě výrazné osobnosti: pana Josefa Lukeše (toho bych si klidně dokázal představit ve funkci
starosty) a pana Augustina Kůra. Podobně jako Tradice a Prosperita přišla
o dlouholetého zastupitele pana Josefa Máchu. Jenže těžko někoho ke kandidatuře nutit. Možná právě toto jsou ty tři mandáty, které přehouply výsledek voleb na opačnou stranu. Straně PRO NOVÝ KNÍN možná trochu pomohla akvizice někdejšího dlouholetého starosty Jiřího Krásy, i když doby, kdy
získával nadpoloviční většinu hlasů všech oprávněných voliček a voličů (tj.
nejen těch, co přišli k volbám), už jsou dávnou minulostí.
Jde samozřejmě o můj subjektivní pohled. Někdo jiný může příčiny vidět jinde.
Teď jde o to, co z toho poplyne pro budoucnost města. Nová koalice disponuje těsnou většinou jednoho hlasu – stačí tedy, když se jeden koaliční zastupitel či zastupitelka nedostaví, a rozhodující většina je fuč. Pokud ale čerstvá opozice dodrží svůj slib a bude opozicí konstruktivní, nemuselo by být
až tak zle. A pokud by nová koalice převzala většinu bodů (opravdu nejobsažnějšího) volebního programu Tradice a prosperity („vypíchl“ bych například postupné řešení přívodu vody nejen do Knína z Vltavy ve spolupráci
s okolními obcemi a – rovněž ve spolupráci s okolními obcemi – pokračová2

	Wordpress je jeden redakční a publikační nástroj pro weby, napsaný v PHP a využívající
databázový systém MySQL (případně jeho odnož (fork) MariaDB). Podle statistik na tomto systému běží třetina všech webů na světě.
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ní prací na řešení komunálního odpadu, jehož skládkování bude v poměrně
brzké době zakázáno; to jsou ale úkoly na víc než jedno volební období), asi
by bylo vcelku jedno, kdo ze které partaje sedí na sesli starosty.
A kdyby nutnost aspoň základní spolupráce mezi jinak konkurenčními
stranami postupně otupila aspoň část kontroverzí, třeba by to aspoň trochu
zlepšilo i nepříliš utěšené mezilidské vztahy ve městě, které osobně považuji za větší bolest než některé dosud neopravené cesty.
starý sukničkář Miloš Hlávka

Vážení spoluobčané,
jistě jste si všimli, jak se před volbami finišovalo. Odborná firma „opravila“ cestu u školy ve Starém Kníně a tamtéž se místo čekárny na autobus vybudoval „kurník“. Velká
akce byla oprava cesty Na Potůčku.
A jsem u toho! Při této akci se zaplácla díra na cestě ke hřbitovu a než by
sese zbylým materiálem opravilo
okolí, radši byl odvezen. Za své články nejsem u vedení města v oblibě,
tak jste trestáni všichni, kdo tady
chodíte. Přikládám foto, obrázek si
udělejte sami! To je ta prosperita!
Někteří z vás, kteří jste podepsali petici pro Policii ČR na umístění zpomalovacího pásu pro nákladní i osobní automobily jezdící přes most směrem
na uhelné sklady, se ptáte, jak věc dopadla. Nevím. Dne 10.8.2022 jsem petici
odevzdala na městský úřad a pracovnice úřadu ji prý předala do rukou starosty. Do dnešního dne jsem žádné vyrozumění nedostala, a tak si nejsem jistá,
jak s tímto dokladem starosta naložil, nevím, jestli byla nějaká snaha vše řešit.
Byly stížnosti na chov psů v sousedství – smrad, řev ve dne v noci, potkani
a i po pěti letech je vše při starém. To je ta komunikace s občany. Mám ještě jednu připomínku. Kostel sv. Mikuláše – dominanta náměstí! To, že není farním
kostelem, neznamená, že tam bude plachta zatížená PET lahvemi! Je to ostuda.
V 90. letech připadl kostel jako zázrakem církvi, tak by bylo dobré, aby
byla střecha do zimy opravená, a to v rámci církve, nikoliv z městské pokladny. To je tentokrát všechno.
Šrámková
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Rozhádaný Knín a co s tím
V roce 2018 jsem několikrát slyšel a četl, že jedním z hlavních programových bodů tehdy nově vzniklé koalice je zlepšení komunikace a spolupráce s opozicí. Ve světle uběhlých 4 let musím konstatovat, že to se tedy nepovedlo. Právě naopak.
Pojďme se společně podívat na některé události, které k nevraživosti
obou táborů přispěly, a pojďme apelovat na nové zastupitelstvo, aby se jich
vyvarovalo.
Kontrolní výbor:
Po volbách v roce 2018 vítězná koalice TRADICE A PROSPERITA spolu se
SDRUŽENÍM NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ NOVOKNÍNSKA obsadila nejen
vedení města, ale nenechala opozici ani jediné místo v kontrolním výboru. Později sice svůj postoj změnila, post opozici nabídla, nicméně i tak zůstal tento důležitý výbor pod jejím faktickým vedením. V řádně zavedených demokraciích platí nepsané pravidlo:Jedna skupina vládne a druhá,
ta opoziční, ji kontroluje. Přístup typu: „Teď jim to nandáme a nenecháme
jim vůbec nic!“ nic dobrého nepřinese.
Žaloba na starostu a vše kolem:
Ve 2. polovině minulého volebního období se vynořila kauza Petra Chmelíka. Měl zneužít autorizační razítko svého dřívějšího chlebodárce Ing. Poláka, shodou okolností zastupitele za opoziční ZLATOHORCE. Co následovalo? Požadavek ZLATOHORCŮ, aby Petr Chmelík z postu starosty odstoupil,
výměnou za to, že Ing. Polák na něho trestní oznámení nepodá.
Nezpochybňuji právo řešit spory mezi obchodními partnery žalobou.
Také je výsostným právem opozice požadovat rezignaci starosty z relevantních důvodů. Ale myslím, že není správné tyto 2 věci spojovat.
Žaloby na neplatnost voleb / neplatnost zvolení kandidáta:
Volby skončily a příkopy by se měly zakopat. Ostatně i soud ve svém odůvodnění nejprve odmítl obě žaloby s tím, že samotný fakt těsného výsledku není dostatečným důvodem k přepočítání hlasů, a vyzval navrhovatele
žalob k doplnění dalších tvrzení. TRADICE A PROSPERITA, kterou zastupoval její zmocněnec Pavel Foltýn, v žalobě dál nepokračovala. Petr Chmelík
(navrhovatel druhé žaloby) ano. Doplnil žalobu tvrzením, že došlo k chybnému spočítání hlasů, protože počítání trvalo nezvykle dlouho a členové volebních komisí nominovaní vítěznými stranami byli příbuzní a blízcí zvolených kandidátů. Soud jeho tvrzení odmítl s tím, že čas potřebný
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na sečtení není nikde dán a nebyl v případě našeho města nijak výjimečný.
A navíc tento fakt mohl svědčit o pečlivosti komise. Blízkost členů volební komise jednotlivým kandidátům se dle soudu naopak předpokládá a je
užitečná pro to, aby si komisaři tzv. viděli pod prsty.
Je třeba dodat, že starosta města nominoval zbývající členy volebních komisí, a nikdo z nich nevznesl žádnou námitku na jakékoliv pochybení v průběhu voleb a ani neodmítl podepsat závěrečný protokol.
Myslím si, že podávání žalob na neplatnost voleb bez zjevného důvodu
(podezření na machinaci s lístky, kupčení s hlasy, nečekané přihlášení nových obyvatel těsně před volbami a další) k ničemu dobrému nevede. A osočení bezúhonných členů volební komise z podvodu už vůbec ne.
Tyhle 3 příběhy jen dokreslují situaci v našem městě. Vidím kolem sebe
2 tábory naštvaných lidí, kteří navzájem osočují jednu, nebo druhou partu z nepravostí. Přemýšlím už dlouhou dobu, co je příčinou té rozhádanosti.
Myslím, že jejím prvopočátkem a živnou půdou jsou pomluvy a polopravdy, které se rojí mezi lidmi. Myslím, že je na čase začít přiznávat vlastní chyby a neúspěchy. Kolik z vás např. uvěřilo tomu, že se v našem městě nic nedaří díky opozici. Sám toto tvrzení slýchám již téměř 8 let. Připomínám, že
v zastupitelstvu, které dosud vládlo, měla koalice 10 křesel z 15. V tom předchozím období 9.
Zastupitelky a zastupitelé, dámy a pánové, Kníňané! Pojďme ukázat velkorysost a slušnost. Přestaňme vytvářet domněnky a pojďme spolu mluvit.
Hezké dny.
Milan Brejcha

Rády bychom se vyjádřily
k událostem uplynulých dní, které se nás osobně dotkly natolik, že chceme
občanům Nového Knína touto formou sdělit náš pohled na věc. Také si nechceme nechat líbit pošpinění našeho jména.
Pane Chmelíku, měl jste právo obrátit se na soud ohledně neplatnosti výsledku voleb, ale Vaše jmenovité nařčení osob a zároveň členů okrskové komise ze zmanipulování výsledků voleb bylo za hranou nejen etickou, ale
i morální. Navíc jste k tomuto kroku neměl v ruce žádnou oprávněnou indicii ani jakýkoliv důkaz.
Rády bychom uvedly, že všech 12 členů okrskové komise táhlo za jeden
provaz a jediným cílem bylo, aby volby do zastupitelstva obce proběhly dle zákona. Volební zákon nebyl nikterak porušen, což potvrdil i soud
ve svém usnesení (č.j. 55 A 77/2022) – úplné znění lze dohledat na stránkách Krajského soudu v Praze.
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Veškeré Vaše „důvody“ napadnutí výsledku voleb byly absolutně irelevantní.
• Není totiž zákonem zakázáno, aby ve volební komisi byl rodinný příslušník kandidujícího člena strany.
• V komisi bylo celkem 12 členů a i Vy jste do komise jmenoval rodinné příslušníky či osoby blízké kandidátům do zastupitelstva. Do komise bylo
Vámi jmenováno 7 osob z celkového počtu 12. Myslím, že tyto jednoduché
počty hovoří samy za sebe.
• Dále není nikde uvedeno, jak dlouho má sčítání výsledků probíhat. Při
kandidatuře pěti stran a 74 kandidátů do zastupitelstva obce byl čas sčítání naprosto adekvátní. Ke každému volebnímu lístku bylo přistupováno s pečlivostí a každý hlas byl za kontroly ostatních členů komise svědomitě zapsán a sečten. Probíhaly i křížové součty, kdy jeden člen komise
hlasy sečetl a jiný člen komise je přepočítal. Nikdo z volební komise neměl k průběhu voleb a sčítání hlasů žádnou námitku, což bylo součástí
zápisu, který se odevzdával na Městský úřad Dobříš.
Kvitujeme vyjádření zvolených zastupitelů (chcete-li odpůrců) k dané žalobě (č.j. 55 A 77/2022) a moc všem děkujeme za podporu, kterou nám po celou dobu trvání sporu vyjadřovali.
Z důvodu výše uvedeného Vás, pane Chmelíku, žádáme o veřejnou
omluvu.
Děkujeme a doufáme v lepší zítřky, které budou ku prospěchu celého Nového Knína a spádových obcí.
Simona Zachová, DiS.
Bc. Petra Hrubá
Tereza Vlasáková

Tak a máme po volbách
Článek s tímto titulem jsem napsal po volbách do zastupitelstva
Nového Knína. Bohužel tento můj příspěvek nebyl zařazen
do Novoknínského zpravodaje, neboť jsem ho poslal po uzávěrce.
Článek vyšel na profilu sdružení Občané Knínu / OK/.
Dnešního dne jsem si přečetl prohlášení Sdružení nezávislých kandidátů
TRADICE A PROSPERITA a musím na něj reagovat. Je zde uvedeno, že umí
čestně přijmout porážku. První, co udělají po prohraných volbách, je to, že
mi zavolají, zda nechci přestoupit k nim. Když jsem to odmítl, tak druhou
věc,kterou udělají, je podání žaloby na neplatnost voleb, na což mají svaté právo. Ale jak si dovoluje Petr Chmelík ve svém odůvodnění napadnout
18

novoknínský zpravodaj 

10/2022

3 členky komise a nepřímo je obvinit z podvodu. Dále uvádí, že v komisích
byli rodinní příslušníci ODS, OK a Pro Knín. Zapomněl ale dodat, že rodinné příslušníky měli i kandidáti za jejich koalici. Třetí krok, který udělají, je
jejich prohlášení a to mne nadzvedlo nejvíc.
Naše koalice ihned po vyhraných volbách se schází a snaží se vytvořit výbory a komise. Některým členům opozice bylo nabídnuto členství ve výborech a komisích, což všichni zatím odmítli. Ve svém prohlášení ale uvádějí,
že chtějí být konstruktivní opozice.
Dále jsem se tam dočetl o projektech, které připravili a aby se na nich nezapomnělo pracovat. Po minulých volbách, kdy drtivě zvítězili, jsem byl přítomen v sokolovně jejich prezentaci, kde předváděli počítačové simulace náměstí a podobných projektů. Za 4 roky se udělal chodník podle hotelu, namalovalo se parkování a instalovaly se květináče. Zřídila se městská policie,
což je samostatná kapitola.
Když se na povolebním setkání v sokolovně před 4 lety obhajovalo zřízení městské policie, tak tam Tomáš Havlíček uváděl kromě jiného, že pan Kotouč / nevím, zda se tak jmenuje /, si umí poradit s velkými nákladními auty
a umí zajistit, aby neprojížděla naším městem. Již tenkrát jsem si říkal, že
je to kouzelník. Toto se dá zařídit jen přes dopravní inženýry a vyřešit přes
dopravní značky. Do dnešního dne se tak nestalo. Dále ve svém prohlášení sdružení Prosperita zmiňuje parkování. Na náměstí jsou dopravní značky, vyznačeny parkovací hodiny, ale nikdo to nekontroluje a ani jsem si nevšiml, že by auta měla za sklem parkovací hodiny. V den voleb, šel jsem volit
hned v pátek, jsem si nevšiml, že by se vyskytovala Městská policie Nového
Knína kolem volební místnosti. Upozornil jsem na to místostarostu T. Havlíčka a ten mi řekl: co by tam dělali. V době konání voleb probíhala sklizeň kukuřice a přes náměstí projížděl jeden traktor za druhým, tudíž přejít z náměstí k volební místnosti byl problém. Nevím, zda přívěsy byly přetížené, ale všude kolem silnice a náměstí byly zbytky kukuřice. Dokonce roh
mincovny je poškozen – údajně od traktoru, nebo přívěsu. Tak na co nám je
údajně fungující policie. Já je přirovnávám k yettimu – nikdo je nevidí, ale
každý o nich mluví.
Dalším jejich programem jsou chodníky a silnice. Těsně před volbami
se udělaly nějaké cesty a u hřbitova ve Starém Kníně se vydláždil prostor
před mateřskou školkou – údajně za 900.000Kč. Chodník žádný a oprava tankodromu přes náměstí se také jaksi nepodařila. Jen je potřeba se vychválit
a politovat se. Na vítěze hodit nějakou tu slinu vyjádřením, že po dobu 4 let
se tak potáhne nad současným složením zastupitelstva pachuť rozporuplného výsledku. Nějak se zapomnělo, že nad složením odstupujícího zastupitelstva se nese„ pachuťtrestního oznámení“ na dosluhujícího starostu.
Nechtěl jsem dál hrotit situaci po volbách, ale prohlášení sdružení Tradice a prosperita je jaksi přes čáru. Po minulých volbách, kdy drtivě zvítězili,
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to nikdo nerozporoval a jejich prohlášení, když Zlatohorci přestali docházet
do zastupitelstva, bylo nepravdivé. Zlatohorci opustili zastupitelstvo z důvodu trestního oznámení na starostu. Jednalo se o protest proti starostovi.
Také jsem slyšel, že Zlatohorci jim hází klacky pod nohy a oni nemohou nic
prosadit. Kdo umí počítat, tak Zlatohorci měli 5 zastupitelů a koalice 10. Jsou
to jednoduché počty. Koalice si je tzv. mohla namazat na chleba, což také činila. Několika schůzí jsem se zúčastnil.
Závěrem uvádím, že je potřeba uklidnit situaci, začít pracovat a spolupracovat. Je třeba lidem nelhat a říkat jim pravdu. Údajně se mezi zaměstnanci
městského úřadu šíří zprávy, že až se nové vedení ujme funkcí, tak že všechny vyhodíme. Kdo toto roznáší,musí být padlý na hlavu a říká to se zlým
úmyslem.
Věřím, že společnými silami nás, nově zvolených zastupitelů, a Vás všech,
skutečně z Nového Knína učiníme prosperující město, nejen prohlášeními
a nebudeme už slyšet, že se u nás zastavil čas.
Jirka Stracený

Vážení a milí spoluobčané,
děkujeme ještě jednou všem voličům, že přišli k volbám a projevili svou
vůli. Obzvláště pak děkujeme těm, kteří nám dali svou důvěru, a my jsme
tak obdrželi nejvyšší počet hlasů a stali se vítězi voleb do Zastupitelstva
města Nový Knín. Chceme Vás ubezpečit, že stále budeme prosazovat projekty, které jsme připravili nebo máme plánu v následujících letech uskutečnit. Budeme aktivní a budeme pracovat pro rozkvět města.
„Nebát se přijmout zodpovědnost“ je stále naším heslem.
Na základě výsledků voleb do zastupitelstva města se naše sdružení rozhodlo využít svého práva a podalo žalobu na výsledky voleb do zastupitelstva. K tomuto rozhodnutí nás vedl především velice těsný výsledek, o kterém rozhodly tři hlasy. Nikoli tři voliči, ale tři hlasy, což znamená, že pokud
některý z voličů na volebním lístku zaškrtl pouze 12 kandidátů, pak nevyužité zbylé 3 hlasy mohly rozhodnout o jiném zisku mandátů.
Krajský soud v Praze rozhodl o zamítnutí žaloby a další 4 roky se tak potáhne nad současným složením Zastupitelstva města Nový Knín pachuť rozporuplného výsledku. Jsme přesvědčeni, že jedině přepočtení hlasů mohlo jasně
potvrdit velice těsný vznik rýsující se koalice PRO NOVÝ KNÍN, ODS a Občané
Knínu (OK) a jasně odmítnout spekulace o nyní platném rozdělení mandátů.
Našemu sdružení nedělá problém čestně se zhostit role opozice, která
bude konstruktivní, bude přicházet s vlastními podněty a projekty ve pro20
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spěch všech občanů a dokázat tak nyní nastupují koalici, že i v menšině
se dá prosazovat vlastní program. Pevně věříme, že koalice využije v maximální míře připravené projekty a dokončí nyní rozpracované projekty.
V tomto bude mít naši plnou podporu.
Více naleznete na našem webu www.tradiceaprosperita.cz, kde i nadále
budeme uvádět naše projekty, vize a postoje k dění v našem městě.
Tradice a Prosperita

Je po volbách a co dál?
Vážení spoluobčané,
v měsíci září proběhly volby do zastupitelstva města s výsledkem,
který někteří vítají, někteří jsou z něj zklamáni a někteří nad ním
kroutí hlavou. Do jaké skupiny patřím já? Jednoznačně do té třetí.
Jak asi většina ví, tak jsme se jako sdružení Tradice a Prosperita rozhodli po zjištění, že o nyní platném rozdělení mandátů rozhodují tři křížky,
napadnout výsledky voleb s požadavkem na přepočtení hlasů (více k tomu
na www.tradiceaprosperita.cz). Po odporu k přepočtení zástupců nastupujících vládnoucích sdružení rozhodl soud o zamítnutí žaloby a platí tak výsledky, jak byly vyhlášeny. Jednoznačný odpor k přepočtení hlasů ze strany „odpůrců“ je důvod k prvnímu zakroucení hlavou.
Volební systém u voleb do zastupitelstev obcí je kapitolou samou pro sebe
a nad ním se kroutí hlavou již několik let.
No a třetím důvodem k zakroucení hlavou je přístup budoucího vedení
města. Předně, z čeho vycházím, když mluvím o budoucím vedení města?
Jsme malé město, není třeba si hrát na velkou politiku a počty jsou v tomto směru více než jasné. Tradice a Prosperita měla v uplynulém období koalici s „hasiči“ a o naší blízkosti není třeba pochybovat. Na druhou stranu
ODS a PRO Nový Knín jsou rozdělení „zlatohorci“ a zbývající nový zastupitel za OK svými výroky například na adresu městské policie má jistě blíže
k bývalým „zlatohorcům“. Výsledný poměr je tedy celkem jasný- 7:8. Oslovil
jsem hnedv pondělí po volbách Radka Hrubého, jako lídra sdružení se stejným počtem mandátů a kandidátem na starostu s tím, že by bylo dobré se
jako 15 nových zastupitelů sejít a probrat další kroky. Reakce byla taková, že
se musí nejdříve sejít a poradit jejich sdružení, což je pochopitelné, ale dále
nic nenásledovalo. Další snahou o nějaký dialog a domluvení se na průběhu
ustanovujícího zastupitelstva, aby se z něj nestala fraška, byl 24. říjen, kdy
21
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mi Radek Hrubý sdělil, že údajně není o pracovní schůzku předem zájem.
Mezitím však zastupitelé za PRO Nový Knín kontaktují členy Tradice a Prosperity s nabídkami na pozice v jednotlivých výborech a komisích. Má-li to
být nová praxe a kultura jednání budoucího vedení města, není mi z toho
zrovna veselo.
Tolik k dosavadnímu dění a nyní malá rekapitulace toho, v jakém stavu
budeme radnici předávat.
Stavy na účtech města jsou nyní tyto:
►	Běžný účet města					
►	Účet na vodohospodářskou infrastrukturu
►	Účet u ČNB						
►	Účet u ČSOB						

12.000.000 Kč
6.900.000 Kč
4.300.000 Kč
1.400.000 Kč

V realizaci, nebo v přípravě jsou tyto důležité akce:
►	Chodník do Sudovic, kde se nyní vyřizuje stavební povolení a bude nutné vypsat výběrové řízení.
►	Chodník ve Starém Kníně, kdese po změně trasy z důvodu sklonů bude
stavební povolení vyřizovat.
►	Je podána žádost o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení, kde celková investice je cca 6.000.000 Kč a dotace ve výši 1.300.000 Kč. Bez této
akce přestane postupně veřejné osvětlení fungovat , úspora energie
po rekonstrukci by měla být cca 60%.
►	Je vyjednána koupě pozemku pro provedení opěrné zdi a úpravu potoka
v místě utržené komunikace v ulici Kozohorská.
►	Je obdržena dotace na projektovou dokumentaci rozšíření kapacity mateřské školy, kde je potřeba schválit projektanta a začít projektovat.
►	Rozjetá je projekce vodovodu, kanalizace a ČOV pro Libčice, na kterou
máme rovněž dotaci.
Na budoucí vedení čeká spousta dalších menších projektů a úkolů počínaje rozjetou rekonstrukcí zastávek, úpravou náměstí a konče účastí ve svazcích obcí.
Pevně doufám, že nové vedení bude v maximální míře pokračovat v připravovaných projektech a v tomto bude mít jistě plnou podporu opozice.
Petr Chmelík
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PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané, dovolte mi jménem Sboru dobrovolných hasičů
Nový Knín poděkovat všem, kteří se rozhodli nám darovat železný
šrot. Výtěžek za prodej železa bude použit na chod našeho sboru hasičů a hlavně na podporu požárního sportu.
Lukáš Dragoun

JUBILANTI MĚSÍCE
V měsíci listopadu oslaví krásné narozeniny pan Karel Jaroš. Narozeniny oslaví také paní Jana Kuncová, paní Vlasta Businská. Dalšími oslavenci v tomto měsíci jsou paní Božena Kottnauerová, paní
Ludmila Březinová a paní Věra Böhmová.
Všem listopadovým oslavencům přejeme vše nejlepší do dalších let.
Pevné zdraví a štěstí.

PODĚKOVÁNÍ
Sdružení nezávislých kandidátů Novoknínska DĚKUJE všem svým
voličům za účast ve volbách a hlas pro naše uskupení. Děkujeme
a věříme, že nám Vaše přízeň vydrží.

VZPOMÍNÁME
Dne 16. 11. tomu bude už rok, co nás navždy opustila manželka, maminka, babička, teta, tchýně
atd... p. MARIE BENEDIKTOVÁ z Dražetic. Kdo
jste ji znali, vzpomeňte s námi,za rodinu se slzou
v oku Š. Čálková.
23
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INZERCE

auto-petr@email.cz

Petr
Černý

AUTOSERVIS

NABÍZÍME OPRAVY

motorů, výfuků
brzdových systémů
tlumičů
plnění a kontrola klimatizací
diagnostika vozů
příprava a zajištění vozů
na STK a EMISE
výměny olejů a provozních kapalin
opravy aut všech značek
pneuservis

Autoservis Petr Černý

Tel.: 774 912 503

Dělnická 5, Stará Huť u Dobříše
– areál Firmy ZETECH
26
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INZERCE

KOHOUT J&B s.r.o. (NAŠE LOGO)
NOVĚ NABÍZÍME:








KOMPOSTOVANÁ ZEMINA (možnost volně ložené nebo pytlované)
ZAHRADNÍ ZEMINA
MULČOVACÍ KŮRA (možnost volně ložené nebo pytlované)
KAČÍRKY
RECYKLÁT0/16 (zásypový materiál)
RECYKLÁT 16/32
RECYKLÁT 32/64

DÁLE NABÍZÍME:





PÍSEK BETONOVÝ
PÍSEK MALTOVÝ
KAMENIVO (0/32, 4/8, 8/16, 16/32, 32/63)
UHLÍ, BRIKETY









PRONÁJEM KONTEJNERŮ od 3 m3– do 40m3
ZEMNÍ PRÁCE
TLAKOVÉ A STROJNÍ ČIŠTĚNÍ KANALIZACÍ
KONTROLA POTRUBÍ KAMEROU
DOVOZ PITNÉ VODY 6m3, 8m3, 11m3
PRONÁJEM PRACOVNÍ PLOŠINY 16M
ODVOZ ODPADNÍCH VOD A FEKÁLIÍ 4m3, 8m3, 11m3,

SLUŽBY:

27
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INZERCE

ZAHRADY

JO
NÁŠ
DAVID JONÁŠ
ZAHRADNÍK

723 107 539
zahrady-jonas@email.cz
www.zahrady-jonas.cz

Dne 23. 11. 2022
se bude konat

prodejní akce
fa Rišková
Bruntál

v místní sokolovně Nový Knín.

Prodej potrvá
od 10:30 do 16:30 hodin.
K prodeji nabízí textil, lůžkoviny,
spotřební zboží a obuv.

Měsíčník Novoknínský zpravodaj • Číslo 10/2022 vyšlo v Novém Kníně, dne 1. 11. 2022. • Ministerstvem kultury ČR evidováno
pod číslem MK ČR E 10608. • Vydává Městský úřad Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín, IČ 00242888.
Uzávěrka příštího čísla: 25. 11. 2022 do 12:00 hod.
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	Noví zastupitelé
a vedení obce Chotilsko
Dne 17. října se konalo ustavující Zastupitelstvo obce Chotilsko. Počet zastupitelů zůstává stejný jako v minulém volebním období. Složením slibu se novými zastupiteli stali: Bc. Stanislava Krejčíková, Soňa Sladkovská,
Běla Tobolová, Stanislav Hrbek, Vít Šiška, Roman Hrubý, František Malý,
Lukáš Novák a Tomáš Hrubý.Nově zvolení zastupitelé obce složili slib zastupitele.Tajným hlasováním byl zvolen jako starosta obce p. Stanislav Hrbek a jako místostarosta obce p. Tomáš Hrubý.

	Dobrovolní hasiči
	obce Chotilsko
Úvodem mi dovolte jménem sboru, ale především jménem
výjezdové jednotky obce Chotilsko, pogratulovat novému
zastupitelstvu obce a novému starostovi obce ke zvolení. Pevně
doufám, že i v dalším období navážeme na předešlou, z mého
pohledu velmi dobrou spolupráci.
Studené zimní počasí pomalu klepe na dveře a pokud ještě u někoho doma
topná sezona nenastala, tak brzy asi nastane. Letošní topná sezona bude
zcela jistě jiná než ty minulé. Řada lidí se zásobila dřevem na topení a tak
29
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si říkám, že bych měl oprášit „preventistické okénko“ na téma péče o komín a bezpečnost topení. Prosím věnujte pár minut přečtení tohoto článku, dodržováním těchto pravidel chráníte to nejcennější, co máte – své
blízké a své domovy.

Jak nepodcenit péči o komín?
Od 1. ledna 2011 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů
paliv. Tento právní předpis nahradil zastaralý právní předpis – vyhlášku
č. 111/1981 Sb., o čištění komínů, která byla v platnosti bezmála 30 let a již
neodpovídala současným podmínkám a požadavkům.
Platným nařízením vlády je stanoveno, že provoz spalinových cest a spotřebičů paliv se považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a revize spalinových cest, čištění spotřebičů paliv
a vypalování komínů provádí způsobem a ve lhůtách stanovených uvedeným nařízením vlády.
Kdy a v jakých lhůtách se tedy revize, kontroly a čištění spalinových
cest musí provádět a kdo je může provádět?
•	před jejím uvedením do provozu,
•	při každé stavební úpravě komína,
•	při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,
•	před výměnou nebo novou instalací spotřebiče,
•	po komínovém požáru,
•	při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při podezření na trhlinu
ve spalinové cestě.
Revizi spalinových cest může provádět držitel živnostenského
oprávnění v oboru kominictví, který je zároveň:
•	revizním technikem komínů
•	specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů, nebo
•	revizním technikem spalinových cest.
Kontrola spalinových cest
Kontrolou spalinové cesty se rozumí posouzení bezpečného umístění hořlavých stavebních konstrukcí, materiálů a předmětů, posouzení komína,
zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti, posouzení, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymeta30
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cím, čistícím a kontrolním místům a posouzení zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů
spalin obvodovou stěnou.
Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Lhůty kontrol spalinových cest jsou uvedeny v tabulce viz níže.
Čištění spalinových cest a spotřebičů paliv
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením
na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker
a na vybírání pevných znečisťujících částí nahromaděných v neúčinné
výšce komínového průchodu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.
Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Čištění spalinové cesty
sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí. Lhůty čištění spalinových
cest a spotřebičů jsou uvedeny v tabulce.

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty
Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv

do 50 kW
včetně

nad 50 kW
včetně

Činnost

Pevné
Celoroční
provoz

Čištění
spalinové cesty

Sezónní
provoz

Kapalné
Celoroční
provoz

Sezónní
provoz

3× za rok 2× za rok 2× za rok

1× za rok

Plynné

1× za rok

Kontrola
spalinové cesty

1× za rok

1× za rok

1× za rok

Čištění a kontrola
spalinové cesty

2× za rok

1× za rok

1× za rok
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V případě vzniku požáru sazí v komíně jednejte v klidu, s rozvahou a bez
paniky. Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112. Požár
v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy
do komína.
Místo písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je
to možné, omezte přístup vzduchu do komína (např. uzavřením vzduchové
klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním sopouchu třeba i starými montérkami). Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže
dojít k ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby.
Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při užívání tepelných spotřebičů. Vždy je nutné dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči. Spalovat lze pouze takové palivo, pro které je konkrétní spotřebič určen. Při užívání spotřebičů na tuhá paliva používejte suché palivo, zabrání se tím nedokonalému spalování a vzniku nadměrných usazenin
ve spalinové cestě.
Samozřejmostí by mělo být dodržování bezpečné vzdálenosti od tepelných spotřebičů. Bezpečnou vzdálenost je nutné rovněž dodržovat při ukládání hořlavých látek u komínového tělesa např. při ukládání hořlavých látek na půdách. V tomto případě se obecně považuje za bezpečné umístění
hořlavých látek ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.
Na závěr ještě krátké ohlédnutí za výjezdy v uplynulém měsíci:
12. 10. v 17:29 vyjížděla naše jednotka do katastru obce Buš. Po příjezdu
na místo se na místě nacházela JSDH Buš. Průzkumem bylo zjištěno, že se
jedná o nenahlášené pálení. Osoby byly poučeny. Na pokyn velitele HZS
Dobříš se jednotka vrátila zpět na základnu.
Krásný barevný listopad
Martin Brodský

32

chotilský zpravodaj 

10/2022

33

chotilský zpravodaj 

10/2022

34

chotilský zpravodaj 

10/2022

35

chotilský zpravodaj 

10/2022

36

10

Měsíčník pro Nový Knín, Chotilsko a Mokrovraty 

Mokrovratský

v ý tisk zdarm a

zpravodaj

Říjen

2022

Zprávy z obce
Usnesení ze zápisu z ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Mokrovraty,
konaného dne 20. 10. 2022 od 18.00 hodin
Návrh usnesení č. 1-1/2022
Zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu paní Veroniku Kučíkovou
a pana Pavla Grize a zapisovatelem paní Pavlínu Hejrovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 1-1/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 2-1/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje následující program
ustavujícího zasedání:
1)	Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích)
a zapisovatele
2)	Schválení programu
3)	Volba starosty a místostarosty obce
a) u
 rčení počtu místostarostů
		 b) u
 rčení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce
uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích)
		 c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
		 d) volba starosty
		 e) volba místostarosty
37
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4) Zřízení finančního, kontrolního a stavebního výboru
		 a) určení počtu členů finančního, kontrolního a stavebního výboru
		 b) volba předsedy finančního výboru
		 c) volba předsedy kontrolního výboru
		 d) volba předsedy stavebního výboru
		 e) volba členů finančního výboru
		 f) volba členů kontrolního výboru
		 g) volba členů stavebního výboru
5)	Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2zákona o obcích)
6) Jmenování zástupce obce do školské rady ZŠ a MŠ Mokrovraty
7) Rozpočtové opatření č. 6/2022
8) Diskuse
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 2-1/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení 3-1/2022:
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 3-1/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení 4-1/2022:
Zastupitelstvo obce Mokrovraty určuje, že pro výkon funkce starosty obce
bude člen zastupitelstva uvolněn.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 4-1/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení 5-1/2022:
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje veřejný způsob volby starosty
a místostarosty.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 5-1/2022 bylo schváleno.
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Návrh usnesení 6-1/2022:
Zastupitelstvo obce Mokrovraty volí starostkou paní Stanislavu Ecklovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 1 hlasů
Usnesení č. 6-1/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení 7-1/2022:
Zastupitelstvo obce Mokrovraty volí místostarostou
Konvičku.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 1 hlasů
Usnesení č. 7-1/2022 bylo schváleno.

pana

Lukáše

Návrh usnesení 8-1/2022:
Zastupitelstvo obce Mokrovraty zřizuje finanční výbor, kontrolní a stavební výbor. Všechny výbory budou tříčlenné.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 8-1/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení 9-1/2022:
Zastupitelstvo obce Mokrovraty volí předsedkyní finančního výboru paní
Veroniku Kučíkovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 4 hlasů
Usnesení č. 9-1/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení 10-1/2022:
Zastupitelstvo obce Mokrovraty volí předsedkyní kontrolního výboru
paní Pavlínu Hejrovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 1 hlasů
Usnesení č. 10-1/2022 bylo schváleno.
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Návrh usnesení 11-1/2022:
Zastupitelstvo obce Mokrovraty volí předsedou stavebního výboru pana
Pavla Grize.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 11-1/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení 12-1/2022:
Zastupitelstvo obce Mokrovraty volí členy finančního výboru pana Pavla
Minichthalera a pana Pavla Vohralíka.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 1 hlasů
Usnesení č. 12-1/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení 13-1/2022:
Zastupitelstvo obce Mokrovraty volí členy kontrolního výboru pana Karla
Kaláta a pana Pavla Minichthalera.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 13-1/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení 14-1/2022:
Zastupitelstvo obce Mokrovraty volí členy stavebního výboru pana Karla
Kaláta a pana Jana Líbala.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 1 hlasů
Usnesení č. 14-1/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení 15-1/2022:
Zastupitelstvo obce Mokrovraty stanoví odměny za výkon jednotlivých
funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:
• m ístostarosta
13 000 Kč
• předseda finančního a kontrolního výboru 2 000 Kč
• předseda stavebního výboru
2 500 Kč
• č len výboru
2 000 Kč
• č len zastupitelstva bez dalších funkcí
1 000 Kč
Zastupitelstvo obce Mokrovraty stanoví, že odměny při souběhu dvou
a více funkcí nebudou poskytovány v souhrnu, tj. neuvolněnému členovi
bude náležet pouze nejvyšší odměna dle vykonávané funkce. Zastupitel40
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stvo obce Mokrovraty stanoví, že odměny za výkon funkce neuvolněného
člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení.
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu. V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, člena komise) bude
odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 2 hlasů
Usnesení č. 15-1/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení 16-1/2022:
Zastupitelstvo obce volí zástupcem obce ve školské radě ZŠ a MŠ Mokrovraty pana Pavla Grize.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 16-1/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení 17-1/2022:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2022, kterým se navyšují daňové příjmy o 650 000 Kč a zároveň se navyšují výdaje na § 2212
Silnice o 50 000 Kč, § 3113 Základní školy o 500 000 Kč a § 3639 Komunální
služby o 100 000 Kč. Dále se navyšují příjmy a výdaje § 6330 Převody vlastním fondům (převody mezi účty obce) o 4 700 000 Kč. Ostatní závazné ukazatele rozpočtu nejsou změněny.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 1 hlasů
Usnesení č. 17-1/2022 bylo schváleno.
Stanislava Ecklová
starostka obce
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Vážení spoluobčané,
chtěla bych Vám jménem sdružení nezávislých kandidátů Za rozvoj a modernizaci poděkovat za výraznou podporu našich kandidátů v komunálních volbách 2022, která přispěla ke zvolení pěti našich zástupců do Zastupitelstva obce Mokrovraty. Ti, kteří byli díky Vám zvoleni do místního zastupitelstva, budou intenzivně pracovat na naplnění programu, s kterým
se ucházeli o vaše hlasy. Zároveň bych ráda touto cestou poděkovala všem
našim kandidátům za odvahu podstoupit nelehkou cestu práce v roli zastupitele v nastávajícím volebním období, kterou prokázali svým rozhodnutím kandidovat.
Věřte, že uděláme vše, co bude v našich silách, abychom splnili vaše
očekávání.
Stanislava Ecklová

Výměna vodovodního přivaděče ve Vilách
Po několikaměsíčním čekání obec obdržela od Správy železnic souhlas
s výměnou vodovodního přivaděče pod železniční tratí a v ochranném
pásmu dráhy. Práce začaly ihned po sklizni kukuřice na poli před vlakovým nádražím a navazují na jarní výměnu vodovodu v této lokalitě. Nejprve byla odkryta betonová šachta vedle železniční tratě, ve které vede vodovodní řad a na kterou navazuje železná chránička pod tratí o průměru
80 cm. Firma VHS Dobříš, která stavbu provádí, musela speciálním strojem provrtat betonovou šachtu pro položení nového plastového potrubí. Největším oříškem pro pracovní tým bylo samotné protažení nového
potrubí pod železniční tratí. Na to bohužel stroje nestačily a musela nastoupit lidská šikovnost a obětavost. Velký dík patří pracovníkům, kteří se
s novým potrubím doslova plazili chráničkou. Po protažení byla provedena příprava na finální propojení, které proběhne příští rok. S touto výměnou vodovodu se pojí také vybudování šachty pro osazení kontrolního vodoměru na odbočce pro Pouště, aby v budoucnu bylo možno snáze identifikovat případné úniky vody.
V současné době se zpracovává projektová dokumentace pro přeložku vodovodu za chodníkem z Mokrovrat do Vil. Vodovod nyní vede přes soukromé pozemky v polích. Projekt počítá s položením vodovodu blíže chodníku po obecních pozemcích. Až bude tato stavba dokončena, dojde k finálnímu přepojení vodovodu na nové plastové potrubí i ve Vilách pod železniční
tratí.
42
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	Aktuality z naší školy
– listopad 2022

•	10. 11.: zahájení kurzu bruslení – ZŠ a předškoláci
•	18. 11.: ředitelské volno ZŠ, MŠ uzavřena
•	27. 11.:	vánoční jarmark ZŠ a MŠ – 15.30 hodin – vystoupení dětí
při rozsvícení vánočního stromku – 16 hodin
•	29. 11.:	divadelní představení ve škole „Vánoční kouzelné
divadlo“
Měsíc říjen začal mokrovratskou poutí s tradičním školním jarmarkem.
Počasí nám sice příliš nepřálo, ale náladu nijak nepokazilo. Rády bychom
poděkovaly nejen všem rodičům i prarodičům, kteří upekli s dětmi dobroty na pouťový jarmark naší ZŠ i MŠ, ale i těm, kteří podpořili školu zakoupením výborných koláčů, zákusků, dortů i pravých Honzových buchet.
V úterý 4. 10. jsme cestovali vlakem do Národního muzea v Praze. Pro
děti z MŠ byl připravený program „Od nejmenších po největší“, pro žáky ZŠ
„Od trilobitů k mamutům“. Prohlídka v Národním muzeu s průvodkyní, která žákům vyprávěla o vzniku života na Zemi, odpovídala dětem na jejich
otázky a ocenila jejich znalosti i pozornost. Na závěr jsme zhlédli krátký
film k tématu. Poté si děti s p. učitelkami prohlížely další expozice v muzeu,
před samotnou návštěvou muzea prošly Václavské náměstí a zastavily se
u sochy sv. Václava.
Z Prahy jsme se všichni odpoledne vraceli plni zážitků, dojmů a informací. Pochvalu za to, jak náročný den krásně zvládli, si zaslouží všichni.
V pátek 7. 10. jsme v rámci Týdne knihoven navštívili místní knihovnu.
V letošním roce jsme se museli rozdělit na tři skupiny, protože jinak bychom
se do knihovny ani nevešli. Děkujeme paní knihovnici Blance Sainerové
za čas, který nám věnovala, připravené knihy i povídání o knížkách.
Na hřišti v Mokrovratech 16. 10. proběhla drakiáda, kterou děti ze ZŠ a MŠ
vyzdobily krásnými draky z různých materiálů rozličnými technikami.
V úterý 25. 10. nám opět pan Toman předvedl rytmickou show, při které
se žáci aktivně zapojili.
Následující podzimní prázdniny nám přiblížily listopad – čtvrtletní hod43
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nocení výsledků ve škole, ale i měsíc tvoření výrobků na Vánoce a přípravy
programu k rozsvícení vánočního stromu na návsi, kam Vás v neděli 27. 11.
srdečně zveme.
Kolektiv ZŠ a MŠ Mokrovraty

	Svoz elektroodpadu
a objemného odpadu
V sobotu 12. 11. 2022 od 09:00 do 12:00 h se uskuteční sběr
elektroodpadu a objemného odpadu na těchto místech:
► Mokrovraty – dvůr u hasičské zbrojnice
► Pouště – u kontejnerů na tříděný odpad
Elektroodpad – pouze kompletní elektrozařízení: pračky, mikrovlnky, ledničky, vrtačky, vysavače, žehličky apod.
Objemný odpad: koberce, lina, nábytek, matrace apod.
Občané a chataři z Mokrovrat a Pouští mohou odpad na těchto místech odkládat zdarma; maximální množství je cca jeden přívěsný vozík za osobní
automobil na domácnost.
Pneumatiky nebereme, ale lze je odevzdat na místech zpětného odběru (www.eltma.cz, Dokas Dobříš).

Zimní příjem bioodpadu
Nedělní příjem bioodpadu končí 27. 11. 2022 (09:00 do 13:00 h).
V období vegetačního klidu mohou občané odložit bioodpad každé
pondělí od 08:00 do 12:00 h.
44
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	Svoz železného odpadu
V sobotu 26. 11. 2022 se uskuteční svoz železného odpadu:
► Pouště – svoz od 9:00 do 10:00 h
► Mokrovraty – svoz od 10:15 do 13:00 h
Žádáme občany, aby železný odpad připravili před své nemovitosti do 9:00 h.
Chataři mohou tento den železný odpad odložit u kontejnerů na směsný odpad do 9:00 h.

	Mokrovratská drakiáda
Podzim je tady a jednou z typických radovánek tohoto období je pouštění
draků. V neděli 16. října 2022 se uskutečnila drakiáda také u nás v Mokrovratech. Od 13.30 h se na fotbalovém hřišti začaly scházet děti v doprovo-
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du svých rodičů a kamarádů a přinášely si draky nejrůznějších barev, tvarů a velikostí. Možná i díky krásnému počasí, i když ne moc ideálnímu větru, jsme se sešli opravdu v hojném počtu.
Některým drakům se zpočátku do vzduchu moc nechtělo a někteří nevzlétli vůbec, ale i přesto děti pobíhaly po hřišti a snažily se dostat své draky vysoko do oblak.
Děti si užívaly nejen pouštění draků, připravenou doprovodnou poznávačku nejrůznějších přírodnin a předmětů na pěti stanovištích, ale i vyrábění nádherných podzimních dekorací, které se jim opravdu moc povedly. Každý drakopouštěč dostal za svou snahu odměnu a ti nejlepší si za své
doma vyrobené draky nebo za svou vytrvalost odnesli i hlavní cenu.
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Součástí letošní drakiády byla poprvé prakiáda, která měla velký úspěch
také u dospělých, kteří se tak trochu vrátili do svých dětských let, když pomáhali dětem s výrobou praku z připravených komponentů. Každý střelec
dostal za svou snahu odměnu, aby bylo na co střílet i doma.
Nedílnou součástí našich společných akcí je i soupeření dospělých, o které je rok od roku větší zájem. Letos jsme soutěžili ve strouhání brambory
na čas.
S Mokrovratskou drakiádou je již tradičně spojená soutěž o nějakou dobrotu. Letos si cenu za první místo v „Mokrovratském podzimním dobrůtkobraní“ odnesla Lucie Hrubá za svůj karamelovo jablečný cheesecake.
Všem, kteří pomáhají s organizací, a těm, kteří finančně přispěli do kasiček, patří velké díky.
Už se chystají další akce!
Petra Soukup Ecklová

	Recept vítězné dobrůtky:
	Karamelovo-jablečný
	cheesecake 
Na těsto:
•	255 g hladké mouky
•	110 g + 2 lžíce tmavého třtinového cukru
•	180 g změklého másla
•	3 jablka, oloupaná a nastrouhaná
•	½ lžičky mleté skořice
•	¼ lžičky mletého muškátového oříšku
•	karamelový toping na zastříknutí
Na náplň:
•	250 g krémového smetanového sýru
•	100 g zakysané smetany 30%
•	90 g lučiny
•	150 g krupicového cukru
•	1 vanilkový cukr
•	4 vejce
47

mokrovratský zpravodaj 

10/2022

Na posypku:
•	140 g tmavého třtinového cukru
•	80 g hladké mouky
•	½ hrnku ovesných vloček, podrcených
•	70 g změklého másla
Troubu předehřejte na 180 °C. V míse smíchejte mouku, 110 g cukru a máslo do směsi podobající se drobence. Natlačte ji do formy o rozměrech 18 x
25 cm vyložené pečícím papírem. Pečte 15 minut.
Udělejte náplň: ve velké míse důkladně našlehejte smetanový sýr se zakysanou smetanou, lučinou a cukrem, pak jedno po druhém zašlehejte vejce.
Nakonec směs nalijte na teplý základ cheesecaku.
Jablka smíchejte se 2 lžícemi cukru, skořicí a muškátovým oříškem. Směs
navrstvěte na smetanový sýr. Přísady na posypku smíchejte do hrubší
drobenky a zasypte jí vršek cheesecaku. Pečte 40–45 minut. Po vytažení
z trouby zastříkněte topingem.

	Předplatné
příbramského divadla
Předplatné – skupina „V“
Obecní úřad Mokrovraty nabízí možnost objednat si předplatné Divadla A.
Dvořáka Příbram skupiny V na rok 2023. Objednávky přijímáme do 23.
11. 2022 (platba pouze v hotovosti nutná do 23. 11. 2022). Po tomto termínu lze předplatné objednat v obchodním oddělení Divadla A. Dvořáka Příbram (telefon 318 625 691, 326 531 250).
Kontakt: Lenka Žáková – pokladna OÚ Mokrovraty,
e-mail: mokrovraty@volny.cz, telefon: 318 593 812, 725 825 325.
48
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Cena předplatného je 1 162,00 Kč za 6 divadelních představení včetně autobusové dopravy.

Přehled divadelních představení skupiny V na rok 2023:
•
•
•
•
•
•

Sex noci svatojánské / Divadlo A. Dvořáka Příbram
Lháři / Divadlo A. Dvořáka Příbram
Chvála bláznovství / Divadlo A. Dvořáka Příbram
Figarova svatba aneb Bláznivý den / Divadlo A. Dvořáka Příbram
Past na myši / Divadlo A. Dvořáka Příbram
Fantastická žena / Agentura Familie

Linka č. 2: Nový Knín, Mokrovraty, Dobříš, Budínek, Rybníky, Daleké Dušníky, Ostrov, Višňová
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OBEC MOKROVRATY
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MOKROVRATY
VÁS ZVOU NA

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO
STROMKU
PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLI
27. LISTOPADU 2022
OD 16 HODIN

V PARKU NAD PRODEJNOU
50
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ZASTUPITELÉ
OBCE VÁS ZVOU

NA SPOLEČNÉ
SETKÁNÍ
K ROZVOJI OBCE

Co nás čeká

KDY:
23.11.2022 OD 17:00

Diskuse nad projekty, které je
potřeba v obci realizovat, aby se
nám tu dobře žilo.
Vyhodnocení stávajícího
dokumentu Program rozvoje obce
Mokrovraty a realizovaného
dotazníkového šetření.

KDE:
RESTAURACE U JOSEFA,
MOKROVRATY 142

Proč se sejít
Podklady ze setkání budou součástí
nově zpracovávaného dokumentu
PROGRAM ROZVOJE OBCE
MOKROVRATY
na období 2022-2029

PŘIJĎTE,
VÁŠ NÁZOR JE DŮLEŽITÝ!!!
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mokrovratský zpravodaj 

10/2022
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